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Abstract 

 

Detta är en kvalitativ studie av ledartexter på fyra av Stockholms största 

nyhetstidningar: Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Med utgångspunkt i Lars Nords avhandling från 2001 där han förutspår den klassiska 

ledartextens tillbakagång har vi undersökt ledartexters språk, argumentation och hur 

de hanterar politiska ämnen i dagens press mot bakgrund av dels en förändrad 

situation inom medier och opinion, dels partipressens försvagade ställning. 

Vi har valt ut 8 skribenter, en man och en kvinna från varje redaktion. Varje skribent 

bidrar med 3 texter var. Detta ger en slutsumma på 24 texter. Med stöd i den 

klassiska retoriken och textanalys av opinionsbildande material har vi utformat en 

modell för att studera ledartextens specifika karaktär. 

Genom denna analys har vi funnit att ledarens ställning i dagspressen och det 

offentliga samtalet inte har försvagats som det förutspåddes för tio år sedan, utan 

snarare förnyats. Partipolitiken som synts på ledarsidorna under partipressens tid 

syns inte längre, istället är det tidningens ideologier som speglas på ledarsidan. 

 

NYCKELORD: LEDARSIDA, OPINIONSJOURNALISTIK, POLITISK INRIKTNING, 

PARTIPRESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Politik leder på ledarsidan 

- en populärvetenskaplig beskrivning av uppsatsen “Ledare i förändring - en 

kvalitativ studie av språk och argumentation på fyra svenska ledarsidor under 

september 2012.” 

 

“Oberoende liberal”, “obunden moderat”, “obunden socialdemokratisk”. Så låter det 

på tidningarnas ledarsidor. Vi har dock funnit att tidningarna inte är så obundna som 

de utger sig för att vara.  I de fall vi tittat på där ledartexten handlat om politik har de 

liberala tidningarna överlag kritiserat de socialdemokratiska och vice versa. 

Trots att ledarsidan förändrats sedan 70-talet när de flesta ledarskribenter 

även hade partipolitiska uppdrag, är det påtagligt viktigt att ledarskribenten i stora 

drag håller med tidningens politiska inriktning. 

Lars Nord, professor i kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall och 

tidigare ledarskribent, skrev 2001 i sin avhandling att han trodde att ledarsidorna 

skulle gå mot en förändring, men han förutspådde att de skulle gå ifrån ett politiskt 

ställningstagande. Denna uppsats pekar snarare på motsatsen, en stark politisk 

anknytning, men också större självständighet hos journalisten. 

Ledartexten är en av de få journalistiska texter där skribenten får resonera och 

ha åsikter, speciellt sådana som baserar på personliga erfarenheter snarare än rå 

fakta. Detta syns dock sällan i vår undersökning. Däremot lyfts ledarskribenten fram 

som person på ett mer påtagligt sätt än tidigare då de flesta ledare var osignerade. 

Även här ser vi alltså förändring på ledarsidorna vi analyserade - 24 ledartexter från 

åtta skribenter, två från varje tidning (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet & Expressen). 

Opinionsjournalistik är ett relativt outforskat område i jämförelse med andra 

typer av journalistik, vilket är överraskande med tanke på hur mycket genren har 

utvecklats och fortsätter att göra det. Detta är en anledning till varför denna 

undersökning är viktig. Ledartexten har en framträdande roll som opinionsbildare i 

samhället, och när formen på denna förändras bör det uppmärksammas, och 

konsekvenserna av den förändringen bör undersökas. Det är också vad denna uppsats 

bör användas för. Som grund för vidare forskning inom ett allt för outforskat område 

inom journalistiken. 
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1. Definition av centrala begrepp 

 

LOGOS OCH PATHOS är begrepp som beskriver en text eller ett tals sätt att 

argumentera. Logos innebär ett förnuftsargument, skribenten vädjar till läsarens 

förnuft i sina argument och fokus läggs på logiskt tänkande. Pathos innebär ett 

känsloargument, skribenten skriver för att väcka känslor hos läsaren och på så sätt 

vinna över dem på sin sida. 

SPADER-ELEMENT är något vi använder oss av i vår analys. Denna modell är 

utformad av Magdalena Nordenson och hon skriver om den i sin bok 

Opinionsjournalistik. Modellen går ut på att man som skribent kan skriva en 

opinionstext utifrån sex punkter: 

(1) Statistik – Skribenten tar med statistisk fakta i sin text, till exempel procentuella 

resultat från en undersökning, för att stärka sitt argument.  

(2) Personlig erfarenhet – Skribenten skriver om egen erfarenhet i ett ämne för att 

stärka sin trovärdighet hos läsaren.  

(3) Analogi – Skribenten skriver analogier, d.v.s. att likna två saker vid varandra 

(t.ex. att likna ögat vid en kamera), för att måla bilder som gör att läsaren ser saker på 

ett nytt sätt.  

(4) Dialog – Skribenten tar med citat och pratminus från andra personer, till 

exempel experter eller människor som råkat ut för något som relaterar till texten, för 

att stärka sitt eget argument.  

(5) Exempel – Skribenten tar upp exempel som stödjer dennes teori, vilket ökar 

dennes trovärdighet. 

(6) Retorisk fråga – Skribenten ställer en retorisk fråga som ska få läsaren att tänka 

själv och således bli mer engagerad i texten. 

PARTIPRESS. I slutet av 1800-talet grundades socialdemokratiska tidningar, vilket 

var starten på en era med en så kallad ”partipress”. Partipressen innebar en koppling 

mellan politiska partier och tidningar, där partiets linje följs i tidningens 

nyhetsrapportering. 

POLITISKT OBEROENDE. När en tidning är politiskt oberoende, eller till exempel 

”oberoende liberal” som Expressen och Dagens Nyheter är, så betyder det att de inte 

är partipolitiska i sin nyhetsrapportering eller på ledarsida. De har alltså ingen 

koppling till ett specifikt parti. 
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INDIVIDUALISERING innebär att det är individen, personen, som är det intressanta i 

sammanhanget istället för till exempel en ideologi eller ett ämne. 

OPINIONSJOURNALISTIK är journalistik som speglar opinioner, vad skribenten 

tycker. I denna kategori finns ledarsidor, krönikor, kolumner och recensioner. 

KVALITATIV TEXTANALYS. I en kvalitativ analys utgår man från ett begränsat antal 

analysobjekt och fokuserar på att läsa texterna noggrant, formulera relevanta frågor 

och se om svaren på dessa finns i texten. Ofta handlar det om att se om argumenten 

håller. 

KVANTITATIV TEXTANALYS. I en kvantitativ analys utgår man från större volymer av 

analysobjekt och gör statistiska analyser för att sedan dra slutsatser från dessa. 
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2. Inledning och bakgrund 

 

”ledare är en artikel i en tidning eller tidskrift som handlar om dess åsikt i en aktuell fråga. Ledaren 

skrivs för att påverka läsarnas kunskaper, åsikter och politiska beteende och är oftast osignerad. Det 

betyder att den inte är underskriven. Ledare spelar en viktig roll i samhället eftersom de har inflytande 

över vad människor har en åsikt om.” 1 

Så definierar Nationalencyklopedin en ledare år 2012. Vi anser dock att det inte är så 

det ser ut i dagsläget och det är därför vi har valt just detta ämne. Den klassiska 

partipressen, där varje tidning var knuten till ett specifikt parti, har förändrats i och 

med att fler och fler tidningar valde att identifiera sig själva som oberoende. Så sent 

som på 70-talet hade så gott som alla chefredaktörer någon form av partipolitiskt 

uppdrag. Det var heller inte ovanligt att ledarskribenter satt i riksdagen och dagen 

efter publicerade en ledare där en motståndare kritiserades.2  

Övergången till tidningarnas politiska oberoende tog fart 1972 med Dagens 

Nyheter. Däremot har både Dagens Nyheter och Expressen (som sade sig vara 

oberoende 1995) nu tagit tillbaks en del av sina politiska beteckningar och kallar sig 

oberoende liberala.3 Idag är få ledartexter osignerade, istället framhävs skribenten 

och dennes åsikt, till skillnad från tidigare då man framhävde tidningens.  Lars Nord 

förutspådde 2001 ledartextens fall i sin avhandling Vår tids ledare. 4 Stig Hadenius 

startade sedan en livlig debatt i medierna med sin debattartikel i Dagens Nyheter: 

”Medieprofessor dömer ut ledarsidorna: 'Förlegad tidningsform'”, där han skrev: 

 

”I dag finns knappast några exempel på att ledarsidorna styr och ställer i opinionen.”5 

 

Barbro Hedvall höll inte med i sitt inlägg ”Vår tids ledarsidor är inte partiernas” 

(2001-02-27) där hon några dagar senare svarade Hadenius:6 

                                                           
1 ledare. http://www.ne.se/enkel/ledare/2036151, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-10. 
2 Nordenson, Magdalena. Opinionsjournalistik – att skriva ledare, kolumner och recensioner. Lund: 
Studentlitteratur, 2008, s. 39. 
3 Hadenius, Stig; Weibull, Lennart; Wadbring Ingela. Massmedier – Press, radio, och tv i den digitala tidsåldern. 
9 uppl. Stockholm: Ekerlids Förlag, 1970, s. 137. 
4 Nord, Lars. Vår tids ledare. Diss. Stockholms Universitet. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2001. 
5 Hadenius, Stig. ”Medieprofessor dömer ut ledarsidorna: ´‘Förlegad tidningsform’”. Dagens Nyheter. (publ. 
2001-02-24, hämtad 2012-12-11 fr. Mediearkivet Retriever.) 
6 Hedvall, Barbro. ”Vår tids ledarsidor är inte partiernas”. Dagens Nyheter. (publ. 2001-02-27, hämtad 2012-12-
17 fr. Mediearkivet Retriever) 
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”Bäste läsare, du är att beklaga, ty du läser en sida som utgör en 'förlegad 

tidningsform'. Lika beklagansvärd är naturligtvis jag som har mitt yrke och min 

försörjning sedan åtskilliga år på dessa sidor som 'blivit mer isolerade från det övriga 

journalistiska arbetet'. Citaten är hämtade ur medieprofessor Stig Hadenius artikel på 

DN Debatt (24/2), föranledd av medieforskaren och före detta ledarskribenten Lars 

Nords avhandling 'Vår tids ledare. En studie av den svenska dagspressens politiska 

opinionsbildning' (Carlssons). Men vänd nu inte genast blad, forskarnas bild stämmer 

nämligen inte.” 

Nords avhandling om ledarens utveckling under 1980- och 1990-talen speglar en 

uppfattning om opinionsjournalisik som inte överensstämmer med hur det ser ut 

idag. Både Nord och Hadenius förklarar ledaren döende, men idag kan vi se att 

ledaren inte bara har överlevt, den har vuxit till något större än den tidigare var. 

Tillgång till internet och möjligheten att uttrycka sig själv har lett till att 

opinionsjournalistiken är mer relevant än någonsin. När nyheter går att få tag i 

överallt, inte bara i papperstidningarna, verkar det vara opinionsjournalistiken som 

lockar läsarna, vilket innebär att ledartextens roll har förändrats. 

 Från att ha innehållit åsikter som är representativa för respektive tidnings 

politiska färg, representerar ledarsidorna numera en enskild skribents åsikter. För 

läsarna är det inte så viktigt att själva ledaren är kopplad till tidningens politiska 

inriktning, eller deras egen ideologi, enligt en undersökning som Lars Nord gjorde för 

sin avhandling.7 

Det är på grund av denna utveckling vi vill undersöka dagsaktuella ledartexter. 

Vi jämför hur morgontidningar (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet) skiljer sig från 

kvällstidningar (Aftonbladet, Expressen) men vi tittar även på de likheter som finns. 

Som underlag för jämförelsestudien gör vi en separat analys av ledartexter på 

respektive tidning. 

 

 

 

 

                                                           
7 Nord, Lars. Vår tids ledare. Diss. Stockholms Universitet. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2001, s. 102. 



 

5 | S i d a  

3. Vetenskaplig frågeställning 

 

Hur ser ledarjournalistiken ut idag? Försvagningen av partipressen förutspådde 

många, bland annat Nord och Hadenius, skulle vara ledarens fall. Istället tycks den 

ha vuxit i omfång och betydelse. Syftet är att se hur ledarsidan ser ut idag med fokus 

på politiska frågor. Hur hanteras politiska ämnen på ledarsidan? Är det skribentens 

personliga politiska ideologi som fokus ligger på eller är det tidningens? Förekommer 

det att den individualiserade skribenten uttrycker politiska åsikter som går emot 

tidningens politiska inriktning? 

Genom vår analys tror vi att vi kan se hur ledartexten ser ut i och med skribenternas 

individualisering, där skribentens åsikt får mer plats än tidningens, till skillnad från 

osignerade ledare från partipressens tid. Vårt fokus ligger på skribenternas 

användning av språk, argumentation och olika retoriska grepp. För att analysera 

dessa använde vi oss av följande frågeställningar: 

 

Analysmoment 1: 

Finns det några SPADER-element (Statistik, Personlig erfarenhet, Analogi, 

Dialog, Exempel, Retorisk fråga) i texten? 

Hur är skribentens logos och pathos?  

 

Analysmoment 2: 

 Är skribenten tydligt färgad av sin tidnings politiska inriktning? 

 Låter skribenten motpartens argument komma fram? 

 Vad för läsartilltal har skribenten? 

 Hur stödjer skribenten sina argument? 
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4. Teori och tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare teorier och forskning kring ämnet 

opinionsjournalistik. 

 

Knappast förlegade ledarsidor 

Lars Nord var tidigare ledarskribent och är nuvarande professor i politisk 

kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Hans avhandling kom 2001 och 

behandlade då ledarsidor under perioden 1981-1991. De tre huvudsakliga frågorna 

han undersökte var: Vem skrev ledarna och på vilka villkor, vad skrevs i ledarna och 

vem läste ledarna? 

Resultatet av denna avhandling diskuterades vitt och brett i medierna när den kom, 

vi nämnde tidigare Stig Hadenius och Barbro Hedvalls tolkningar av Nords resultat. 

Det var dock fler som inte höll med Hadenius. I Östersunds-Postens osignerade 

ledare ”Ledarskrivande på 2000-talet” skrivs:  

 

”Jag har dock svårt att dra samma slutsats av vad Lars Nord skriver. Visst kan man 

hävda att ledarsidorna söker sin form för 2000-talet, men passé och förlegade är de 

knappast.”8 

 

Ledarsidans läsare 

Enligt Lars Nords undersökningar var den största andelen människor som läste 

ledarsidan antingen journalister eller politiker, och den andel medborgare som 

uppgav att de faktiskt läste ledarsidan nästan varje dag tillhörde den äldre 

generationen. Nordicoms undersökning från 2011 visar dock att 52 procent av 

morgontidningsläsare och 34 procent av kvällstidningsläsare läser debatt- och 

ledarsidor.9 Detta skulle innebära en markant ökning sedan 90-talet. 

Enligt Nord framgår det tydligt vad läsarna lade vikt vid när de läste en ledare. 

Ämnet skulle vara aktuellt och lokalt. Om ledarskribenten sedan argumenterade 

                                                           
8 Osignerat. ”Ledarskrivande på 2000-talet”. Östersunds-Posten. (publ. 2001-02-26, hämtad 2012-12-17 fr. 
Mediearkivet Retriever) 
9

 
Nordicom Sveriges Mediebarometer 2011 

http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showSveStats.php&menu=menu_sve&me=7&media=Dagspress
&type=media (hämtad 2012-12-17) 

http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showSveStats.php&menu=menu_sve&me=7&media=Dagspress&type=media
http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showSveStats.php&menu=menu_sve&me=7&media=Dagspress&type=media
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utifrån en politisk ideologi var inte särskilt viktigt alls, så länge skribenten framförde 

sin ståndpunkt så till vida att läsaren kunde forma en egen uppfattning utefter den. 

Vidare skriver Lars Nord i sin avhandling Vår tids ledare att ledartexten har 

genomgått en omfattande identitetskris i och med att partipressen sakta men säkert 

försvunnit och ersatts av tidskrifter som identifierar sig som oberoende.10 

  

Nords tänkbara utvecklingar 

Det mest intressanta för vår undersökning kommer först mot slutet av avhandlingen, 

där Nord tar upp hur en eventuell förändring av de svenska ledarsidorna skulle 

kunna se ut. Han presenterar tre olika riktningar, idealutvecklingar kallade han dem, 

idéstyrd-, marknadsstyrd- och nyhetsstyrd opinionsjournalistik.11  

I den idéstyrda utvecklingen är det den politiska förankringen som är viktig, 

journalistens självständighet ökar och pressen ska spela en betydande roll i 

opinionsbildningen och bidra till en positiv samhällsstyrning. Värt att notera är att 

detta inte är en tillbakagång till partipressen då de ideologiska värdegrunderna skulle 

komma från respektive tidningsredaktion och inte från ett politiskt parti.  

Den marknadsstyrda opinionsjournalistiken ligger som en motpol till den 

föregående; både partiförankringen och den journalistiska självständigheten minskar 

och istället styrs opinionsjournalistiken helt av ekonomiska krafter. Detta skulle 

innebära att journalisterna får propagera för den åsikt som har starkast förankring 

hos läsarna i en viss fråga, istället för att använda sig av sin egen eller tidningens 

ideologiska kompass. 

I den nyhetsstyrda opinionsjournalistiken är kravet på journalistisk 

självständighet högt och journalisten ska ha en frihet att uttrycka åsikter utan att 

dessa behöver vara förankrade i ett specifikt parti. Här finns uppfattningen om att 

läsarna inte är intresserade av att opinionerna ska stödja eller främja politiska motiv, 

utan överlåta den ideologiska processen åt läsarna själva. 

Nord menade dock att det 2001 fanns empiriska belägg för att en nyhetsstyrd 

utveckling var mest trolig.12 Skribenter som varje dag måste uttrycka en åsikt i ämnen 

liknar en journalist som varje dag producerar nyheter, deras arbetssätt är snarlika. 

Läsarnas krav på aktualitet är en annan faktor som förespråkar just den här 

utvecklingen. Hit hör också professionaliseringen av journalistyrket. Politisk 

                                                           
10 Nord, Lars. Vår tids ledare. Diss. Stockholms Universitet. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2001, s. 3-10. 
11 Ibid, s. 219-220 
12

 
Ibid, s.222 
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kunskap, intresse och egna värderingar som överensstämmer med tidningens är inte 

bara meriterande för den som ska arbeta för de politiskt inriktade redaktionerna, 

utan även för de journalister som arbetar med objektivt nyhetsmaterial.  Kravet går 

även åt andra hållet - ledarskribenter måste ha näsa för vad som är aktuella nyheter. 

Nord såg också en yttre påverkan från det offentliga samtalet i andra etermedier och 

talkshows, vilket ytterligare förstärkte bilden av nyhetsstyrd opinionsjournalistik som 

en trolig utveckling. I Tyckandets tid av Lars Nord och Elisabeth Stúr (2009) 

studerade de politisk åsiktsjournalistik under valrörelsen år 1998, 2002 och 2006 och 

fortsatte då med denna tes. 

 De menade att när partipressen försvann från svenska tidningar under andra 

halvan av 1900-talet blev den kommenterande och analyserande journalistiken mer 

professionell, journalister blev mer självständiga i sitt uttryck av politiska ideologier. 

I och med introduktionen av mer användargenererat material, såsom bloggar och 

debattinlägg, menar de att opinionsjournalistikens cirkel har slutits. Under 1700-

talets England när opinionsjournalistiken var ny medverkade den till att utveckla det 

offentliga samtalet. Nu kan läsarna kommentera aktuella händelser direkt och på så 

vis vara en del av den politiska kommentaren, istället för att opinionsjournalister ska 

ha monopol på den verksamheten.  

De säger dock inte att den slutna cirkeln innebär en återgång till den gamla 

offentligheten. Till skillnad från förut när ledartexten ofta var osignerad lyfts nu 

enskilda skribenter fram, de har blivit varumärken och medieprofiler. De kan heller 

inte längre helt lägga beslag på den exklusiva rollen som professionella 

kommentatorer eftersom det finns så många möjligheter för publiken att delta i 

diskussionen. Istället får de nu åta sig rollen som navigatörer eller provokatörer.13 

 

Ledarskribentens röst 

I examensarbetet ”Känsla - en undersökning av hur man skriver en tidningsledare, 

som förmedlar pathos, på lättläst svenska.” skrivet av Anna Ulriksson Biderman 

finner vi ett citat av Alex Voronov, ledarskribent och politisk redaktör på 

Eskilstunakuriren. Han säger detta:  

                                                           
13 Nord, Lars; Stúr, Elisabeth. Tyckandets tid: Journalistik, kommentarer, valrörelse. Stockholm: Mediestudier, 
2009. s. 160-161. 
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”Det finns ett starkt sug efter den typen av journalistik, vilket syns i alla möjliga 

mediers eller journalistiska områdens strävan efter att ge läsaren/lyssnaren/tittaren 

inte bara rapportering utan även kommentarer. I detta brus av tyckande är ledarsidan 

en fast punkt. Den har en ideologiskt tydlig avsändare och står för en kontinuitet, 

något som uttrycks framför allt i den osignerade ledaren.”14 

 

Denna teori om att det finns fler röster och åsikter i medierummet delas av Voronov 

och Nord/Stúr, men de har  olika uppfattningar av vad ledarskribentens roll är i detta 

rum.  Nord och Stúr har uppfattningen att journalisternas roll förminskas medan 

Voronov menar att ledarskribentens röst behövs nu mer än någonsin, i form av en 

fast punkt, bortom allt löst tyckande som förekommer i det offentliga samtalet.  

 

Ledarskribentens roll 

Magdalena Nordenson var tidigare ledarskribent och är nu adjunkt i journalistik vid 

Södertörns Högskola. Hennes bok Opinionsjournalistik - att skriva ledare, kolumner 

och recensioner är en lärobok med praktiska råd om hur man kan skriva 

opinionsjournalistik.15 I den skriver hon om hur  yngre studenter uppfattar 

ledarsidorna som ”en okänd planet där de aldrig satt sin fot”.16 (Och är man inte 

insatt i vad en ledare är och vad en ledartext bör stå för är det inte konstigt att ha den 

uppfattningen.) Hon citerar Pulizerbelönade amerikanen Eugene Patterson och 

Dagens Nyheters ledarskribent Hanne Kjöller som menar att ledartexter ska influera 

läsare att fatta informerade beslut. 

”Det sanna och bestående värdet ligger i att få folk att tänka själva, att tala och 

argumentera, och till sist bestämma sig för vilket beslut de ska fatta”. Eugene 

Patterson.17 

”Jag har aldrig trott att jag kan ersätta den “objektiva” nyhetsanalysen. Jag är 

varudeklarerad, sen är det upp till människor att utifrån min innehållsförteckning och 

                                                           
14 Ulrikson Biderman, Anna. Känsla – en undersökning av hur man skriver en tidningsledare, som förmedlar 
pathos, på lättläst svenska. Mälardalens Högskola/Akademin för innovation, design & teknik. 
Eskilstuna/Västerås. 2012. 
15 Nordenson, Magdalena. Opinionsjournalistik – att skriva ledare, kolumner och recensioner. Lund: 
Studentlitteratur, 2008. 
16 Ibid s. 43 
17 Ibid s. 22. 
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min argumentering avgöra vad de vill ta till sig.” Hanne Kjöller.18 

 

Detta resonemang att skribenten är varudeklarerad och att det är dennes åsikter (och 

läsarens tolkning av dessa åsikter) som är viktigt på ledarsidan kommer även igen i 

Tyckandets Tid. Författarna menar att åsikten välkända skribenter har i ett ämne har 

blivit lika viktigt som själva ämnet i sig. Därigenom kan de relativt enkelt styra det 

offentliga samtalet.19 

Nordenson tar, precis som Nord, upp förändringen från 1900-talets partipress 

till hur mediesituationen ser ut idag. Hon säger att många tror att ledarskribenter 

fortfarande stödjer ett politiskt parti i alla frågor som tas upp på ledarsidan, men att 

detta är en missuppfattning som dröjt sig kvar eftersom kopplingen mellan politiska 

partier och tidningar varit så pass stark i Skandinavien. Hon påvisar också att denna 

koppling håller på att försvagas och att det är få ledarskribenter som vill bli 

förknippade med ett politiskt parti idag.20 

 

 

Alternativa lösningar på ledarsidan 

På senare tid har ett intressant fenomen visat sig på ledarsidorna. Det finns tidningar 

som bestämt sig för att slå sig samman och bilda en redaktion, trots olika ideologiska 

inriktningar. Ett exempel finns på Gotland. Två tidningar (socialdemokratiska 

Gotlands Folkblad och centerpartistiska Gotlänningen) slogs ihop och blev Gotlands 

Tidningar. De skilda politiska ideologiska inriktningarna innebar att de fick två 

ledarsidor.  

 På hemsidan helagotland.se samlas material från Gotlands Tidningar och den 

oberoende moderata Gotlands Allehanda, vilket innebär att på en gemensam 

ledarsida måste tre olika ideologiska inriktningar samsas om utrymmet och läsarnas 

uppmärksamhet. 

Vad detta fenomen leder till är svårt att säga, å ena sidan skulle det kunna ses som en 

naturlig utveckling i linje med övriga medievärldens konvergens, å andra sidan finns 

                                                           
18 Nordenson, Magdalena. Opinionsjournalistik – att skriva ledare, kolumner och recensioner. Lund: 
Studentlitteratur, 2008, s. 68. 
19

 
Nord, Lars; Stúr, Elisabeth. Tyckandets tid: Journalistik, kommentarer, valrörelse. Stockholm: Mediestudier, 

2009. s. 10. 
20 Nordenson, Magdalena. Opinionsjournalistik – att skriva ledare, kolumner och recensioner. Lund: 
Studentlitteratur, 2008, s. 44. 



 

11 | S i d a  

risken att det skulle kunna förvirra läsarna. 

 För att återkoppla till Lars Nords avhandling behöver två eller tre ledarsidor 

inte ses som ett problem, då hans undersökning, som tidigare nämnts, visade att den 

politiska inriktningen inte hade så stor betydelse för intresset för ledartexten. 

Däremot var lokalitet och aktualitet viktiga egenskaper att ha - i det här fallet är alla 

tre tidningar aktiva på Gotland. 

 Tidningen Metro har valt att gå en annan väg. De har bytt ut de traditionella 

ledarsidorna med krönikörer. Där kan de då lägga fokus på mer personliga och 

känslomässiga åsikter, istället för de politiskt färgade.  
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5. Material 

I det här avsnittet presenteras vilket material vi använt oss av i analysen. 

 

Val av tidningar 

Vi valde ut två kvällstidningar och två morgontidningar, då vi tror att de arbetar mot 

olika målgrupper med sina texter, på vilka sätt får analysen utvisa. Vi anser att 

Aftonbladet och Expressen är självklara val på kvällstidningsfronten, de är båda två 

välkända och lästa av många varje dag. 

 Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har vi valt ut på ungefär samma sätt. 

Det finns fler valmöjligheter när det gäller morgontidningar men vi tycker att både 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är representativa nog inom sin genre. De 

har en stor läsekrets och har enligt oss ett gott rykte bland såväl journalister som 

läsare. Till skillnad från Expressen och Aftonbladet som är rikstäckande tidningar 

kan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ses som en blandning mellan lokalpress 

och rikstäckande press, vilket i sin tur kan leda till intressanta skillnader i analysen. 

För oss som bor i Stockholmsområdet var det en självklarhet att välja dessa fyra 

tidningar då de inte bara är rikstäckande morgon- och kvällstidningar som är 

stilbildande inom sin genre, utan också lokaltidningar på vår ort. 

 

Val av skribenter 

Vi har valt ut 8 skribenter för analysen, en man och en kvinna från varje redaktion. 

Varje skribent bidrar med 3 texter var. Detta ger en slutsumma på 24 texter. 

När vi valde ut skribenterna utgick vi dels från en lista över Sveriges 100 

viktigaste opinionsbildare under 2011,21 dels tittade vi på vilka skribenter som fick 

mest utrymme på respektive tidnings ledarsida - samt om de har en mer prominent 

position på redaktionen, till exempel redaktionschef. Detta för att vara säkra på att vi 

valde ut skribenter som är representativa för genren och som är erkända både av sin 

tidning och av andra i mediebranschen. Tidigare har både Nord och Nordenson 

konstaterat att:  

                                                           
10 http://www.dsm.nu/20top.pdf, DSM, hämtad 2012-12-10. 

http://www.dsm.nu/20top.pdf
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”...svenska ledarrredaktioner till stor del befolkas av medelålders män.”22 

 

”Vad som med säkerhet kan sägas utifrån den gjorda enkätundersökningen är att 

ledarskribenterna … är i genomsnitt betydligt äldre, männen är klart 

överrepresenterade … än sina journalistiska kolleger”23 

 

När vi valde ut skribenter att analysera behövde vi däremot inte leta länge för att hitta 

kvinnor som utmärkt sig inom fältet opinionsjournalistik. Tvärtom var det lättare att 

hitta kvinnliga ledarskribenter på respektive redaktions ledarsida, än manliga. 

 

Presentation av skribenter 

Materialet vi har analyserat är skrivet av följande skribenter: 

Karin Pettersson är politisk chefredaktör på Aftonbladet sedan 2010, hon är en av 

grundarna till tidskriften Fokus och arbetade tidigare som kommunikationschef för 

Socialdemokraterna.  

Anders Lindberg är ledarskribent på Aftonbladet, han har tidigare arbetat på 

socialdemokraternas partistyrelse och på Utrikesdepartementet. 

Anna Dahlberg är politisk redaktör på Expressen sedan 2008, hon har varit 

ledarskribent för tidningen sedan 1998 och hon skrev för Fokus under 2006. 

Eric Erfors är ledarskribent på Expressen sedan 1991, han har även skrivit som 

politisk reporter för tidningen under en period mellan 2001 och 2002. 

Hanne Kjöller är sedan länge ledarskribent på Dagens Nyheter, hon har tidigare 

arbetat på Expressen, Bohusläningen och Sundsvalls Tidning.  

Peter Wolodarski är politisk redaktör på Dagens Nyheter sedan 2009, han har 

tidigare arbetat som ledarskribent för Expressen och som programledare för Studio 8 

och Wolodarski. 

Per Gudmundson är ledarskribent på Svenska Dagbladet sedan 2007, han har 

tidigare arbetat som redaktör på Sveriges Television och Strix Television. 

Maria Ludvigsson är ledarskribent på Svenska Dagbladet sedan 2011 och har tidigare 

arbetat på Svenskt Näringslivs kommunikationsavdelning.  

 

 

                                                           
22 Nordenson, Magdalena. Opinionsjournalistik – att skriva ledare, kolumner och recensioner. Lund: 
Studentlitteratur, 2008, s. 43. 
23 Nord, Lars. Vår tids ledare. Diss. Stockholms Universitet. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2001, s. 105 
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Tidsperiod  

Alla texter vi valt ut är publicerade i september 2012. Vi valde september för att det är 

en period som saknade en stor förväntad händelse, både utrikes och finrikes, vilket 

innebör att ämnena inte var självklara.Vi har även tagit hänsyn till texternas position 

på sidan och deras omfång och utefter det valt huvudledarna. 
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6. Metod 

I det här avsnittet presenteras vår valda metod 

 

Val av metod 

Den kvalitativa textanalysen är att föredra framför den kvantitativa i det här fallet, då 

antalet texter är relativt lågt och aspekterna vi vill undersöka, såsom retoriska grepp 

och läsartilltal, endast går att studera genom kvalitativa analyser. Vi valde också bort 

kvantitativa och kvalitativa intervjuundersökningar för att vi ville lägga fokus på 

texterna, hur de är skrivna och vad man kan utröna från dem, snarare än hur 

textförfattaren menade, men kanske inte fick fram. Den kvalitativa textanalysen 

definierar vi efter beskrivningen i Metodpraktikan:  

”Den alternativa systematiken går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en 

noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår.”24 

En vidare beskrivning görs av filosofen Mats Furberg: 

“Det handlar om att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och att se efter om texten, 

eller man själv, kan besvara dessa frågor. Frågorna handlar ofta om hur 

argumentationskedjan ser ut: Vilken är textens poäng? Stöds poängen av det som 

sägs? Vilka är egentligen argumenten och på vilka premisser vilar slutsatserna?”25 

 

Utformning av frågeställningar 

I våra frågeställningar har vi delvis använt oss av den metod för textanalys som 

presenteras i Nyheter - att läsa tidningstext26 och olika retoriska begrepp tagna ur 

Retorik - konsten att övertyga.27 Magdalena Nordenson presenterar i sin handbok 

om opinionsjournalistik en modell,  SPADER-modellen, som vi också kommer att 

utgå från när vi analyserar. Den kan användas för att konstruera en text men vi har 

använt den för att dekonstruera, för att analysera. Den utgår från att en 

                                                           
24 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena. Metodpraktikan 3 uppl. Vällingby: 
Norstedts Juridik AB, 2007, s. 237. 
25

 
Mats Furberg återgiven i Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena. 

Metodpraktikan 3 uppl. Vällingby: Norstedts Juridik AB, 2007, s. 237 
26 Lundgren, Kristina; Ney, Birgitta; Thurén, Torsten. Nyheter – att skriva tidningstext. Stockholm: Ordfront 
Förlag, 1999, s. 142-143 
27 Johannesson, Kurt. Retorik – eller konsten att övertyga. 4 uppl. Stockholm: Norstedts, 1998. 



 

16 | S i d a  

argumenterande text kan förstärkas med hjälp av sex olika strategier: Statistik, 

Personlig erfarenhet, Analogi, Dialog, Exempel och Retorisk fråga.  

 Med statistik menar hon att användning av statistik från till exempel 

opinionsmätningar kan stärka skribentens resonemang och argumentation om de är 

tolkade på rätt sätt: “Folk litar i allmänhet på siffror och tar dem för givna, samtidigt 

som de flesta av oss inte har en aning om hur vi ska tolka och använda statistisk 

information.”28 Personlig erfarenhet används för att stärka skribentens trovärdighet. 

Analogi, eller att likna två saker med varandra, är en strategi för att hjälpa läsaren 

förstå något som annars varit främmande. ”Att likna datorn vid en hjärna eller ögat 

vid en kamera är en analogi. Detta är ett kreativt sätt att att tänka som hjälper oss att 

se saker på ett nytt sätt.”29 Dialog, när man använder andras åsikter som citat eller 

pratminus i sin text, används för att ge bättre grund till varför man för den tes man 

för. En experts åsikt väger oftast tyngre än skribentens egen, vilket ger läsaren större 

förtroende för texten. Exempel används för att förstärka sin argumentation. Exempel 

är svårare att tala emot och ger således texten starkare grund. Retorisk fråga används 

för att få läsaren själv att fundera. Läsaren börjar själv svara på frågan och därmed 

ökar engagemanget för texten.  

 Med logos och pathos i följande frågor utgår vi från Kurt Johannessons 

förklaring i Retorik - eller konsten att övertyga. Där skriver han att logos står för 

argumentering, att talaren (eller skribenten i detta fall) använder sig av logiska 

argument för att övertyga lyssnaren (läsaren). Pathos står i sin tur för att övertala 

genom att väcka bestämda känslor hos lyssnaren (läsaren).30 

 Vi kommer även undersöka hur de använder sig av retoriska grepp för att få 

fram sin ståndpunkt, i vilken mån de är färgade av sin tidnings politiska inriktning, 

och hur sakliga de är i sin presentation av fakta. Med stöd i Retorik – eller konsten 

att övertyga, Nyheter – att läsa nyhetstext och Opinionsjournalistik – att skriva 

ledare, kolumner och recensioner formulerade vi ett antal frågor vi ansåg relevanta 

för vår studie.31 Dessa använde vi som underlag för en testanalys, och efter denna 

                                                           
28 Nordenson, Magdalena. Opinionsjournalistik – att skriva ledare, kolumner och recensioner. Lund: 
Studentlitteratur, 2008, s. 101. 
29 Nordenson, Magdalena. Opinionsjournalistik – att skriva ledare, kolumner och recensioner. Lund: 
Studentlitteratur, 2008, s. 108. 
30 Johannesson, Kurt. Retorik – eller konsten att övertyga. 4 uppl. Stockholm: Norstedts, 1998. s. 18 
31 Johannesson, Kurt. Retorik – eller konsten att övertyga. 4 uppl. Stockholm: Norstedts, 1998  
Lundgren, Kristina; Ney, Birgitta; Thurén, Torsten. Nyheter – att skriva tidningstext. Stockholm: Ordfront Förlag, 
1999 
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omformulerade vi frågorna för bästa resultat.  

I det första analysmomentet valde vi att ta hjälp av Magdalena Nordensons SPADER-

modell, som hon utvecklat från sin egen erfarenhet som journalist och ledarskribent. 

Vi använde oss även av Kurt Johannessons formulering av logos och pathos i detta 

segment, för att vi märkte att dessa två frågor öppnade upp texten och gjorde den 

tillgänglig för vidare analysering. 

Analysmoment 1: 

Finns det några SPADER-element (Statistik, Personlig erfarenhet, Analogi, 

Dialog, Exempel, Retorisk fråga) i texten? 

Hur är skribentens logos och pathos?  

 

Analysmoment 2: 

 Är skribenten tydligt färgad av sin tidnings politiska inriktning? 

 Låter skribenten motpartens argument komma fram? 

 Vad för läsartilltal har skribenten? 

 Hur stödjer skribenten sina argument? 

 

 

Metodkritik 

I och med att vår analys är av det kvalitativa slaget kan det tyckas svårt att hålla 

studien objektiv. Många frågor behöver tolkas av oss som analyserar. Dock kan 

läsaren ta del av allt källmaterial samt frågeställningar vi använder oss av, vilket gör 

att denne skulle kunna genomföra samma studie vi har gjort och sedan jämföra 

resultatet.  

Genom att strukturera upp analysen och alltid utgå från samma frågor för samtliga 

texter hjälper vi både oss och läsaren att följa med i resonemang och därmed avslöjas 

resultatet för läsaren i samma takt som det gjorde för oss. Dock finns endast svaren 

på de olika analysfrågorna med, inte hela resonemangskedjan som beskriver hur vi 

kom fram till svaret. 

I vårt arbete har vi båda läst igenom alla texter vi analyserat. Inför analysen delade vi 

upp texterna för att kunna analysera snabbare  och gick sedan igenom de analyser vi 

                                                                                                                                                                                     
Nordenson, Magdalena. Opinionsjournalistik – att skriva ledare, kolumner och recensioner. Lund: 
Studentlitteratur, 2008 
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gjort för att kontrollera att vi var överens. Genom att båda två har tagit del av allt 

källmaterial ville vi minimera risken för att analysen skulle kunna bli skev. 
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7. Kvalitativ textanalys 

 

I det här avsnittet presenteras analyserna vi gjort av de olika texterna, uppdelade 

efter tidning och skribent. 

 

7.1 – Aftonbladet 

Här följer texterna från kvällstidningen Aftonbladet skrivna av Karin Pettersson, 

politisk chefredaktör, och Anders Lindberg, ledarskribent: 

 

7.1.1 - Karin Pettersson. ”Affärsplan för Stefan Löfven” (publ. 2012-09-

25) 

Den här texten kommenterar ett debattinlägg av Socialdemokraternas partiledare 

Stefan Löfven, där han formulerade en ”affärsplan för Sverige”. Pettersson hävdar att 

politiken den presenterar är bra, men användandet av ordet ”affärsplan” är helt fel. 

Pettersson använder sig av några element ur SPADER-modellen: retorisk 

fråga, analogi och exempel. Den retoriska frågan återfinns i ”Vad är nästa steg? Ett 

partiprogram som Powerpoint-presentation, ett valmanifest som flödesschema?” 

Hon använder sig av analogier där hon liknar Sverige vid ett företag, hon liknar 

Löfvens nya företagsapproach vid moderaternas namnbyte som inte förändrade 

någonting. 

Hon lägger fram exempel på vad som är bra i den socialdemokratiska politik som 

presenteras: ”Det talas om kraftiga investeringar i kunskap, forskning och 

infrastruktur. [...] Inga skarpa förslag, de kommer senare, men en stabil katalog med 

klassisk socialdemokratisk politik.” 

Främst är det logos som presenteras i denna text, skribenten för fram logiska 

argument och stödjer dem med fakta. Men texten börjas och avslutas med liknelser 

som ska ge läsaren en viss känsla och bild av de hon pratar om, vilket snarare härrör 

till pathos; ”Det andas konsultmumbojumbo, Percy Nilegård och 80-tal. 

Gammelmoderater som tycker att Sverige ska drivas som ett aktiebolag, 

vattenkammade pojkspolingar i för stora kostymer.” 

Trots att skribentens text delvis kritiserar Socialdemokraternas sätt att föra 

fram sin politik så är det i slutet ändå Aftonbladets oberoende socialdemokratiska 

vinkel som syns. ”Det viktiga är att Socialdemokraterna inte kompromissar med det 
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som är viktigt på riktigt. Att de hatar arbetslösheten, ser jämlikhet som vägen till 

frihet och politik som det möjligas konst.” 

Pettersson börjar med att kritisera idén att ett land ska skötas som ett företag, 

men hon för också fram de argument som är positiva till idén; ”Och kanske. Kanske 

är det smart. Att presentera utbildningspolitik, bättre A-kassa och satsningar mot 

ungdomsarbetslösheten som nödvändiga investeringar, inte bara snälla reformer som 

vi kan kosta på oss om vi har råd.” 

Texten är mer ett tal för en läsare än en diskussion med en läsare. Hon 

presenterar argument: ”Visst finns det en risk med att beskriva politiken på detta 

sätt. [...] Samtidigt. Vad som är viktigt på riktigt är innehållet i politiken.” 

I texten citerar Karin Pettersson Nationalencyklopedins beskrivning av vad en 

affärsplan är, där hon får fram att det handlar om hur företag styrs, inte om hur 

Sverige styrs. ”Det signalerar att Sverige ska ses som ett företag, där vi är 

medarbetare, inte medborgare.” Denna jämförelse gör hon för att stödja sitt 

argument att politiker bör se människor som just människor och inte som anställda, 

som hon förklarar i nästa citat: ”Det gör det svårare att kritisera politiska 

motståndare som reducerar människor och medborgare till kunder och 

konsumenter.” 

 

7.1.2 - Karin Pettersson. ”Hat mot feminister hot mot demokratin” (publ. 

2012-09-08) 

Den här texten handlar om det hat vissa feminister utsätts för, där skribenten menar 

att om vi fortsätter att förminska problemet kommer detta påverka vårt demokratiska 

samhälle negativt. 

I texten finner vi några SPADER-element: Statistik ser vi när skribenten 

refererar till Aftonbladets granskning. ”201 kvinnor i Sverige har på 2000-talet 

mördats av män i nära relationer, visar Aftonbladets granskning.” Dialog finner vi i 

ett citat från bloggerskan My Vingren där hon jämför hatet mot feminister med 

rasistiska rörelser på internet. I slutet av artikeln ställer Pettersson den retoriska 

frågan: ”Ska vi behöva vänta tills någon av näthatarna går från ord till handling innan 

något händer?”. Hon ger oss också exempel: ”Se på debatten om Julian Assange.”. 

Användningen av pathos är väldigt framträdande i denna text. Skribenten får 

fram sin poäng genom att använda sig av uttryck som ska beröra läsaren. ”Fitta. 

Feministluder. Hora. Jag hoppas att du dör.” Hon använder sig dock också av logos, 
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när hon refererar till Aftonbladets granskning av hur många kvinnor som dödats av 

män i nära relationer. 

Skribenten argumenterar för att feministhatet är ett problem för demokratin, men 

någon specifik politisk inriktning finner vi inte. Denna text baseras till störst del på 

skribentens åsikter i frågan och hon visar inte andra parters argument. 

Hon skriver i vi-form i sina uppmaningar och hon inkluderar läsaren i 

problemet, uppmanar till eftertanke och agerande. ”Vi måste prata om det.” ”Vi kan 

inte ha det så här.” ”Vi måste börja ta det på allvar.” 

Petterssons argument stödjs inte lika mycket av konkreta exempel som de 

stöds av en allmänt vedertagen idé. Hennes poäng med denna artikel är samma som 

hennes rubrik, att hat mot feminister är ett hot mot demokratin. Detta stödjer hon 

dock inte med exempel, utan utgår från det som en vedertagen sanning som hon 

sedan argumenterar för i sin text. 

 

7.1.3 - Karin Pettersson. ”Guldrusch för riskkapitalet” (publ. 2012-09-07) 

Den här texten tar upp problemet med att ta ut vinst i utbildnings- och 

vårdbranschen och vad de negativa konsekvenserna blir. Skribenten liknar denna 

företeelse vid guldruschen i Klondike. 

Vi hittar statistik i texten när Pettersson skriver ”Bara tolv procent av svenska 

folket vill att vinstuttag ska vara tillåtet”. Hela texten är en analogi då hon jämför 

Sverige med Klondike för riskkapitalister. Dialogen finner vi i början av texten, då 

hon citerar Peje Emilsson, grundare av PR-byrån Kreab och föredetta PR-konsult för 

moderaterna. 

Skribenten använder sig till största delen av logos i denna text. Pettersson 

argumenterar med logiska argument och statistik.Hon är tydlig med att betona att 

det är socialdemokraternas beslut som nu är viktigt och att regeringen har svikit de 

två tredjedelar av de borgerliga väljarna som inte vill tillåta vinstuttag. I och med 

denna vinkel kan vi utröna Aftonbladets politiska inriktning i texten. 

”Många av entreprenörerna i skolan och vården finns där av andra skäl än att 

plocka ut vinster. [...] Men det finns också aktörer som faktiskt sökt sig till branschen 

för att de ser chansen till en enkel, snabb affär med god avkastning.” Här ser vi 

exempel från olika aspekter som skribenten ger för att stärka sina egna argument. 

Läsaren är inte närvarande i denna text, detta är ett redogörande av en 

situation, inte en diskussion med en läsare. För skribenten är läsaren i denna text 
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osynlig och tilltalas varken direkt eller indirekt. Hon tar även för givet att läsaren vet 

vad Klondike är och hur det är relaterat till guldruschen. 

I denna text visar skribenten tydliga personliga åsikter. ”För det andra tror jag 

inte alls på skrämselden.” ”Och just de företagen borde nog faktiskt inte vara kvar.” 

Hon använder sig av jag-form, vilket förtydligar att detta är en åsikt och inte ett 

allmänt vedertagande, och användandet av ordet ”nog” tyder på att detta är en 

reflektion från skribentens sida. Hon använder dock statistik för att stärka sina 

argument. 

 

7.1.4 - Anders Lindberg. ”Extremhögern rasade – totalt” (publ. 2012-09-

13) 

Denna text behandlar valet i Holland 2012, ett val som bestämde Hollands framtid 

som EU-land. Skribenten menar att resten av EU nu kan andas ut eftersom de EU-

vänliga partierna vann valet, särskild fokus lägger han på de holländska 

socialdemokraterna. 

De enda exempel på SPADER-element i denna text är statistik: ”I en 

opinionsmätning 17 augusti, innan valrörelsen började, hade socialdemokraterna 

bara 14,9 procent. I samma mätning fick det populistiska och EU-kritiska 

vänsterpartiet SP 18,4 procent.” och analogi: ”Deras motsvarighet till Håkan Juholt 

avgick i januari i år.” 

Denna text är bara baserad på logos. Det finns inga scener eller åsikter som 

ska väcka känslor hos läsaren, utan logiska argument används för att få över läsaren 

på skribentens sida. Skribenten framhåller tydligt att de holländska 

socialdemokraterna spelar en stor roll i att Holland kommer fortsätta vara en del av 

EU. Han tillskriver dock inte de liberala partierna lika stor del i framgången. 

Lindberg utgår helt från att det bästa för EU och därmed Holland är att 

socialdemokraterna gör ett bra val, och detta är linjen han följer genom hela texten. 

Han tar inte upp argument som kan stödja en motsatt åsikt. 

De två frågorna i början och slutet av texten, ”Skulle holländarna sätta käppar i 

hjulet för Bryssel?” och ”Betyder då detta att Holland har en ny regering?”, tyder på 

att Lindberg bjuder in till diskussion. I övrigt finns dock inga tecken på att han 

uppmärksammar någon slags relation mellan läsare och skribent alls. 
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Lindbergs främsta argument i texten är att en vinst för de holländska 

socialdemokraterna (PvdA) vore gynnsamt för EU-parlamentet, men detta stöds inte 

med fakta i texten utan fastställs som en etablerad sanning. 

 

7.1.5 - Anders Lindberg. ”Välkomna i frihet Johan och Martin” (publ. 

2012-09-11) 

Texten handlar om journalisterna Martin Schibbye och Johan Perssons frigivning, 

efter att de suttit fängslade i Etiopien i över ett år. Lindberg hävdar att det finns 

mycket i deras fall som behöver granskas, både rättsligt och moraliskt, och han riktar 

en speciell känga åt Carl Bildt. 

I den här texten återfinns endast ett av SPADER-elementen, nämligen dialog. I 

början av texten finns ett uttalande av utrikesminister Carl Bildt. Texten innehåller 

både logos och pathos. Han argumenterar för en granskning av både UD:s agerande, 

företaget Lundin petroleum och Ogaden men vädjar ändå till läsarens känslor när 

han talar om journalisternas frihet och familj. 

Skribenten förespråkar inte en socialdemokratisk syn på problemet utan 

hänvisar istället till ett tankesätt grundat på sin journalistiska etik och moral. 

”- Det är är ju ett område vi avrått från att resa till, var utrikesminister Carl 

Bildts kommentar.” Här får visserligen Bildt själv komma till tals, men skribenten 

använder hans uttalande mot honom. I resten av texten skriver Lindberg utifrån sina 

egna åsikter om de olika aktörerna i fallet Persson och Schibbye, vilket innebär att det 

blir mycket kritik riktad åt åtskilliga håll. 

Skribenten har ett vi-tilltal i texten och förutsätter att de som läser kommer 

instämma i hans glädje över att de båda journalisterna nu kan återförenas med sina 

familjer. Samtidigt listar han fakta som behövs för att stödja sin kritik mot Carl Bildt. 

Han skriver både till och för läsaren. 

Lindberg hävdar att journalisternas straff utdelades på felaktiga grunder, dels 

för att de dömdes enligt terroristlagstiftningen och för att Etiopien inte är någon 

rättsstat. Han använder sig av logiska argument men också egna åsikter när han 

kritiserar Carl Bildt för hans agerande i frågan, som han anser inte var tillräckligt, 

samt det faktum att Bildt suttit i styrelsen för Lundin petroleum. ”Vad som hänt i 

Etiopien och Ogaden behöver fortfarande utredas. Och frågot om Carl Bildts eget 

ansvar.” Lindberg spelar också mycket på läsarnas empati för Persson och Schibbye, 

samtidigt som han försvarar deras journalistiska rättigheter att ta sig in i 
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Ogadenprovinsen. ”Johan Persson och Martin Schibbye åkte dit för att ta reda på 

sanningen … Ett fullt normalt och rimligt journalistiskt arbete.” 

 

7.1.6 - Anders Lindberg. ”Lars Vilks - nu spårar han ur” (publ. 2012-09-

10) 

Denna text handlar om Lars Vilks involvering i den högerextrema gruppen SION 

(Stop Islamization of Nations). Skribenten argumenterar för Vilks rätt att uttrycka sig 

genom sin konst men kritiserar hans högerextrema budskap. 

Dialog är den enda av SPADER-elementen som syns i den här texten, när 

skribenten citerar Lars Vilks. Skribenten lägger vikt både på logos och pathos i denna 

text. Logos i att han argumenterar för yttrandefrihet, men pathos i och med att han i 

slutet av texten vill få läsaren att känna med honom. ”...konst eller inte har Vilks ett 

djupt obehagligt politiskt budskap och det bör diskuteras för vad det innehåller, 

nämligen högerextrem politik.” 

I denna text uttrycker inte skribenten en specifikt socialdemokratisk åsikt. 

Trots att skribenten kritiserar Lars Vilks åsikter så argumenterar han ändå för Vilks 

rätt att uttrycka dessa åsikter, alltså låter han en motparts argument synas. 

I textens början tilltalar inte Lindberg läsaren nämnvärt. Han erkänner dock 

läsarens närvaro i texten när han ställer frågorna om ifall det Vilks gör är konst, vilket 

visar på ett aktivt tilltal till läsaren i slutet av texten. 

Skribentens poäng är att Lars Vilks uttrycker högerextrema åsikter med sin 

konst och i andra sammanhang, ett argument han stödjer med hjälp av Lars Vilks 

egna uttalanden i intervjuer och mejl. 

 

 

7.1.7 - Sammanfattning Aftonbladet 

Karin Pettersson använder sig mer av SPADER-elementen än vad Anders Lindberg 

gör, han visar bara ett sådant exempel i varje text. Logos används mest i samtliga 

texter, men Pettersson tar även med pathos i sina texter. I tre av sex texter, alltså 

hälften, syns politisk färgning. Tre av sex texter visar motpartens argument. I två av 

sex fall tilltalas läsaren aktivt genom ordet ”vi”. De flesta resonemang som förs är 

uppbyggda på personliga idéer eller vad skribenterna anser vara vedertagna 

sanningar, istället för att låta argumenten bygga på logiska resonemang. 
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7.2 - Expressen 

 

7.2.1 - Anna Dahlberg. ”Palme körde Sverige i diket”. Expressen. (publ. 

2012-09-16) 

Texten handlar om partiledaren och statsministern Olof Palme, positiva och negativa 

aspekter av den politik han förde. Skribenten jämför honom med dagens partiledare. 

I hela texten finns exempel på olika saker skribenten tycker Palme lyckades 

och misslyckades med, hon målar upp en bild av hur en tänkbar film med de 

nuvarande partiledarna Löfven eller Reinfeldt skulle se ut. Vissa partier i texten tyder 

på att hon använder sig av sin egen personliga erfarenhet av Palme. 

I den här texten finns både logos och pathos. Hon talar om Palmes 

stjärnlyster, att han var mer än sin samtid, men hon tar också fram logiska argument 

för vad han lyckades eller inte lyckades med politiskt sett. Det finns mer antydan av 

egen personlig åsikt snarare än sin tidnings. 

Texten tar både upp de bra och de sämre sidorna med Palme, vilket innebär att 

båda sidorna får komma fram. Hon använder sig av ett vi-tilltal, där vi underförstått 

är Sverige. 

Hon tar upp historiska händelser för att belysa någon av Palmes styrkor eller 

svagheter. I ett fall tar hon även upp siffror för att stödja sin ståndpunkt. 

 

7.2.2 - Anna Dahlberg. ”Vi måste välja väg i flyktingpolitiken”. 

Expressen.  (publ. 2012-09-09) 

Denna text handlar om flyktingfrågan, där skribenten anser att det inte bara bör vara 

Sverigedemokrater som pratar om den i den politiska debatten. 

Texten börjar med en hel del statistik. “De senaste två åren har vi placerat oss 

på fjärde respektive femte plats bland världens samtliga i-länder. [...] Vi tar ensamt 

emot 60 procent av alla asylsökande i Norden och Baltikum - tio gånger fler än 

Finland och åtta gånger fler än Danmark exempelvis.” Dahlberg listar också exempel 

på tillfällen då Sverige tagit emot flyktingar: “från Iran-Irak-kriget på 80-talet, 

Balkankriget på 90-talet, Irakkriget på 2000-talet och nu från krigen i Afghanistan, 

Somalia och Syrien.” 

Skribenten för logiska resonemang och argument i denna text. Dahlberg tar 

upp Sverigedemokraternas och vänsterns positioner i debatten, men gör inga 

ytterligare ställningstaganden i relation till tidningens politiska färg. Hon diskuterar 
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både de positiva aspekterna av generös flyktingpolitik, men också de negativa 

aspekterna som kan komma av denna. Skribenten talar om sig själv och läsarkretsen 

som en enhet, som ett “vi”. 

Hon börjar med att ställa upp statistik som stödjer hennes argument, och 

utifrån statistik och fakta för hon logiska argument för sin åsikt. 

 

7.2.3 - Anna Dahlberg. ”Krisländerna kan inte skylla på någon annan”. 

Expressen.  (publ. 2012-09-02) 

Texten handlar om finanskrisen i södra Europa. Dahlberg berättar om räntor och 

penningvärde, hon använder sig av dialog när Mats Persson får komma till tals, hon 

tar Irland och Lettland som exempel på länder som tagit sig ur sin egen finanskris. 

I den här texten finns det mest logos, skribenten presenterar sina argument, 

men verkar inte vädja till läsarens hjärta utan litar på sin fakta. Hon lyfter upp 

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i texten, det är deras åsikt hon stödjer i texten. I 

början av texten skriver Dahlberg ”Det finns i grunden två berättelser om 

eurokrisen.”. Där går hon snabbt igenom vad båda sidor tycker. I slutet talar hon om 

hur EU skulle kunna hjälpa de krisande länderna, trots att hon tidigare varit negativ 

till EUs agerande. Skribenten tilltalar inte läsaren direkt. 

Genom att ge exempel på länder som tagit initiativ till att själva ta sig ur sina 

finanskriser, enligt henne i motsats till de sydeuropeiska länderna, bygger hon upp 

bilden av att det också borde vara möjligt för de som nu sitter i krisen. 

 

7.2.4 - Eric Erfors. ”SM i hyckleri”. Expressen. (publ. 2012-09-28) 

I denna text skriver skribenten om Konkurrensverkets agerande mot AB Hockeyligan 

och Svenska Bilsports-förbundet, ett agerande han finner positivt. 

I början av texten liknar skribenten Konkurrensverkets agerande mot AB 

Hockeyligan vid att de satt dem i utvisningsbåset, och fortsätter denna hockey-

analogi med att referera till Konkurrensverket som “domaren”. Mitt i denna analogi 

finner vi även en retorisk fråga: “Varför förstod inte AB Hockeyligan det?”. Dialog 

hittar vi i slutet av texten när både Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson 

Weijber och Svenska Bilsports-förbundets ordförande Kåge Schildt blir citerade. 

Erfors använder sig av logos i denna text, han fokuserar på logiska, 

faktabaserade argument i stället för känsloframkallande sådana. Eftersom texten 

handlar om elitidrott går ingen politisk färgning att utröna. Skribenten låter endast 
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motpartens argument synas i sådan form att han använder dem som språngbräda för 

sina egna motargument. 

Erfors använder sig av både jag-form och vi-form, vilket tyder på ett vi-mot-

dem-tilltal, skribenten är delaktig i läsarens krets. Skribenten ställer sig på 

Konkurrentverkets sida och stödjer sina argument med hjälp av deras agerande mot 

AB Hockeyligan och Svenska Bilsports-förbundet. 

 

7.2.5 - Eric Erfors. ”Alla dessa budgetmyter”. Expressen.  (publ. 2012-09-

21) 

Texten behandlar diverse myter som aktualiserats i samband med 

budgetpresentationen - skribenten bevisar eller slår hål på dessa myter. Hela texten 

är ett exempel på myter som skribenten anser är falska. 

Det är logos som får fokus i den här texten, Erfors lägger fram en myt åt 

gången och tar fram de fakta som är relevanta för frågan, innan han går vidare till 

nästa. Hans personliga politiska åsikt får ta mer plats än tidningens. I vissa delar av 

texten får båda sidor komma till tals, till exempel under myten om den expansiva 

finanspolitiken. 

Det är mycket siffror och procent, vilket tyder på att texten är skriven för de 

som vet vad en budget är och på ett ungefär hur den fungerar. Erfors modifierar 

också tilltalet efter detta. Han tar bland annat fram siffor ”Den nuvarande 

bolagsskatten ligger bara 0.7 procentenheter över OECD-genomsnittet på 25.6 

procent” för att belysa sin poäng. 

 

7.2.6 - Eric Erfors. ”Kan Finland sälja vin, kan Sverige”. 

Expressen.  (publ. 2012-09-13) 

I denna text kritiserar skribenten regeringens alkoholpolitik i samband med frågan 

om Svenska vinodlare ska få sälja sitt eget vin på deras egen gård. 

Redan i ingressen finner vi en analogi: “Det är färdigjäst bland vinodlarna. 

Och korkarna är på väg att släppa av ilska.”. Tidigt i texten hittar vi också retoriska 

frågor: “Ska Sverige fortsätta att vara det enda EU-land som inte tillåter 

gårdsförsäljning? Eller ska även svenska vinproducenter kunna få sälja en flaska till 

besökare?” Vi hittar i slutet av texten även en liten dialog: “Partiets vide ordförande 

Anders W Jonsson har varnat för ett „budande av Explorerflaskor till grovt 

alkoholiserade.‟” 
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Erfors argumenterar efter logiska resonemang i sin text. Skribenten kritiserar 

Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna efter sitt motsägelsefulla agerande, vilket 

snarare talar emot tidningens liberala inriktning. I denna text använder skribenten 

motpartens argument som språngbräda för sina egna argument. 

Erfors tilltalar läsaren direkt i denna text när han uppmanar läsaren att ta 

hänsyn till hans retoriska fråga: “För lek med tanken: Hur hade franska vinodlare 

agerat om de hade upplevt sig totalt bortglömda? Med ett litet remissvar?” 

Skribenten jämför Sverige med andra EU-länder, till exempel Finland, som lyckats 

med samma fråga och argumenterar för att det inte finns någon anledning att Sverige 

inte också skulle kunna lyckas. 

 

7.2.7 - Sammanfattning Expressen 

Båda skribenterna använder sig relativt mycket av SPADER-elementen, från ett till 

fyra i de olika texterna. I dessa texter används mest logos, i en text har vi även funnit 

att pathos används. Två av sex texter var tydligt färgade av tidningens politiska 

inriktning. I samtliga texter har skribenten låtit motpartens argument synas. Fyra av 

sex texter inkluderar läsaren i texten via sitt läsartilltal. Samtliga texter stödjer sina 

resonemang med logiska argument. 

 

 

7.3 - Dagens Nyheter 

Här följer texterna från dagstidningen Dagens Nyheter skrivna av Hanne Kjöller, 

ledarskribent, och Peter Wolodarski, politisk redaktör: 

 

7.3.1 - Hanne Kjöller. ”Striden om verkligheten”. Dagens Nyheter. (publ. 

2012-09-21) 

I denna text kritiserar skribenten hur olika medier citerat varandra i relation till 

Johan Perssons och Martin Schibbyes fängsling i Etiopien. Skribenten anser att 

tidningarnas dagordning kommit före sanningen i frågan. 

Dialog finner vi många exempel på i denna text, skribenten refererar till flera 

olika reportrar som uttalat sig i frågan.  Dessa reportrar används också som exempel i 

texten, exempel på vilka som skribenten anser gjort fel i relation till händelsen. 

Retorisk fråga finner vi i mitten av texten: “Hur många vet att Hakelius text handlar 

om att Martin Schibbye „har rättigheter vi bör ta strid för‟?” 
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Kjöller använder sig av logiska argument i texten, hon tar fram fakta och 

jämför den med andra reportrars uttalanden. Politisk färgning kan vi tydligt se i och 

med Kjöllers tydliga kritik mot Aftonbladets reportrar, som hon nämner som 

“Socialdemokraten Anders Lindberg” och “S-kollegan Karin Pettersson”, samt 

kritiken mot “socialdemokraten Håkan Juholt” och “socialisten Åsa Linderborg”. 

Flera argument ges, dock speglar alla dessa argument samma sak: det som 

svensk press gjort fel i samband med händelsen. Skribenten inkluderar läsaren i 

texten genom att personifiera sig själv med jag-form, samt genom att ställa retoriska 

frågor till läsaren. Hon  tar upp exempel på hur nyheten skötts i olika medier och 

jämför dem med varandra för att stödja sitt argument. 

 

7.3.2 - Hanne Kjöller. ”Barn traumatiseras i rättsstatens namn” (2012-

09-16) 

Texten handlar om hur barnen blir lidande när en förälder sitter häktad under lång 

tid utan förvarning, i det här fallet Tone Oppenstam. Skribenten menar att 

brottslingar måste få sitt straff men att man inte får glömma bort barnen. 

Skribenten använder sig av en analogi vid ett tillfälle i texten “... klart att 

föräldrar inte kan använda sina barn som sköldar för att begå brott och sedan slippa 

stå till svars.” Kjöller använder sin personliga erfarenhet när hon talar om att en 

treåring inte har någon skuld, samt ett exempel när hon talar om att de svenska 

häktningstiderna fått kritik både inifrån landet och på ett internationellt plan. 

Kjöller är systematisk och logisk i sina argument, när hon talar om 

kammaråklagarens enligt henne felaktiga agerande. När hon skriver om barn som far 

illa vädjar hon till läsarens känslor. Den här texten har inga uttalade politiska motiv, 

däremot kritiserar den vårt rådande rättssystem med anledning av skribentens egna 

personliga värderingar. 

I den här texten tar Kjöller strid mot kammaråklagarens agerande från 

barnens synvinkel. Samtidigt uppmärksammar hon det faktum att brottslingar måste 

straffas för brott de begått. Hon använder sig av både vi och jag i texten, hon vill både 

tala om någonting för läsaren och engagera denne i berättelsen och argumenten. 

Skribenten bygger upp sin poäng genom att berätta historien om Tone 

Oppenstam steg för steg och få fram sin kritik på samma gång. “Det är svårt att se 

poängen med att hålla en ännu inte dömd tvåbarnsmor inlåst för ett brott som 
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eventuellt begåtts flera år tidigare. Det är ju ingen seriemördare vi pratar om.” Hon 

framhåller också att Sverige tidigare fått kritik för sina långa häktningstider. 

 

7.3.3 - Hanne Kjöller. ”Ingen människa är en ö”. Dagens Nyheter. (publ. 

2012-09-07) 

Den här texten skildrar skribentens syn på en dom från förvaltningsrätten i Malmö 

där en mamma fått rätt till hjälp med hämtning och lämning av sin son på 

fotbollsträning. Skribenten menar att detta kommer att ha negativ effekt på mamman 

och samhället. 

I den här texten lägger skribenten mycket vikt vid personlig erfarenhet: “För 

ungefär en miljard år sedan, när jag praktiserade på en vårdcentral...”, “Inför mina 

arla morgonjobb har jag regelmässigt burit in sovande barn till någon av 

grannfamiljerna”. Dessa citat används även som exempel i texten. I slutet av texten 

finner vi en analogi: “För att det fräter sönder det kitt mellan människor som är en 

förutsättning för ett gott, varmt samhälle.” Mamman som texten handlar om får 

synas i dialog med citat tagna från överklagandet, en annan mamma återges med ett 

citat och kommunen citeras från utredningen. 

Skribenten använder till störst del logos när hon sätter de olika myndigheterna 

mot varandra, samt för logiska argument så som “Jag är medveten om att jag saknar 

den fullständiga bilden. Men det gör förvaltningsrätten också. [...] Den utomstående 

aktör som har den mest heltäckande bilden är socialtjänsten. Där har behovet prövats 

och det är där man bedömt att mamman faktiskt förmår ta ett större föräldraansvar.” 

Vi kan se en politisk färgning när skribenten skriver “Och om hur de varma 

samhälle som vänstern brukar göra synonymt med en stor offentlig sektor istället 

riskerar att bli isande kallt.” Skribenten använder mamman som ett exempel och 

kritiserar händelsen med hjälp av personliga exempel där hon förespråkar en annan 

slags hjälp istället för hjälp från kommunen. 

Hon talar till läsaren som en publik, berättar om en situation men involverar 

inte läsaren i diskussionen. Skribenten är kritisk mot kommunens utfärdande av 

hjälp till mamman, detta stödjer hon genom att sätta kommunens utredning som 

säger att mamman behöver ta mer ansvar mot förvaltningsrättens dom som ger 

mamman rätt att få hjälp från kommunen. 

 

7.3.4 - Peter Wolodarski. ”En ny ekonomisk mur reser sig mitt i Europa”. 



 

31 | S i d a  

Dagens Nyheter. (publ. 2012-09-16) 

Texten handlar om eurokrisen och skillnaden i hur de nordliga och sydliga 

euroländernas situation ser ut. Skribenten menar att euron kommer att klyva Europa 

i två delar om ingenting görs. 

Wolodarski använder sig av en analogi i texten när han liknar den ekonomiska 

krisen vid en mur, han ger exempel på varför denna mur finns, genom att låta en 

ekonom komma till tals i texten använder han även elementet dialog. I den här texten 

dominerar logos, även om muren Wolodarski talar om verkar kunna referera till 

Berlinmuren, vilket i sådana fall skulle tyda på pathos. 

Skribenten verkar inte ha en politisk agenda för sin tidnings skulli den här texten. 

Han visar på hur Tyskland skulle kunna framställas som det land som är ute efter 

makt och utnyttjar andra länder, men samtidigt menar Wolodarski att Tyskland 

försöker göra bra saker också, vilket han ger exempel på i texten. 

Han använder ordet ”vi”, men texten tyder på att han talar om för läsaren hur 

det är, han ger inte mycket utrymme för läsaren att göra egna tolkningar. Genom att 

steg för steg gå igenom eurons historia kan han ta fram vissa händelser som stödjer 

hans argument. Han startar ända från början med ett 20 år gammalt citat från 

Tysklands föredetta förbundskansler Helmut Kohl och landar i nutidens situation. 

 

7.3.5 - Peter Wolodarski. ”“The sky is the limit”, sa chefen för 

Riksbanken”. Dagens Nyheter. (publ. 2012-09-09) 

Den här texten uppmanar Sverige till ödmjukhet inför eurokrisen, skribenten vill 

påminna om att Sverige hade en egen kris på 90-talet som enligt honom inte 

hanterades helt rätt. 

Wolodarski ger exempel på vilka skillnader och likheter det finns mellan 

dagens finanskris och den på 90-talet. Han talar om analogier när han jämför 

finanskriserna. Dialog finns med i texten, först uttalandet av förre riksbankschefen 

Bengt Dennis som återfinns i rubriken. Han hänvisar till sin personliga erfarenhet 

när han delar med sig av ett minne i början av texten.  

I den här texten finns mest logos, även om han talar om hur vi bör ödmjuka 

oss inför finanskrisen med tanke på att vi själva hade tur, så underbygger han sin 

ståndpunkt med logiska resonemang. Det finns ingen klar politisk färgning i den här 

texten och det finns varken argument eller motargument, utan snarare en 

presentation av historiska händelser jämfört med dagens händelser. 
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Wolodarski diskuterar inte med läsaren, han presenterar en historisk 

jämförelse som läsaren sedan får tolka själv. Han går tillbaka i tiden och beskriver en 

situation som skulle kunna liknas vid den som finns idag, men också hur de båda 

situationerna inte är de samma och därefter inte kan hanteras på samma sätt. 

Däremot poängterar han genom samma argumentationsteknik att Sverige inte bör se 

ner på de länder som idag har det svårt, eftersom vi själva hade helt andra 

förutsättningar. 

 

7.3.6 - Peter Wolodarski. ”Ett dramatiskt nytt politiskt landskap öppnar 

sig”. Dagens Nyheter. (publ. 2012-09-02) 

Texten handlar om skribentens syn på Sveriges politiska framtid där han bland annat 

uttrycker skeptiska åsikter till alliansens fortsatta framgång. 

Det finns gott om analogier i texten, till exempel “”Socialdemokraterna var på 

väg ned i den opinionsmässiga källaren...” och “Sedan dess har vattnet hunnit hällas i 

många badtunnor...”. Wolodarski använder sig också av statistik, bland annat 

uppgifter från Konjunkturinstitutet om arbetslösheten i Sverige. En retorisk fråga 

finnes också i texten: “Varför skulle exempelvis inte Socialdemokraterna, Miljöpartiet 

och Folkpartiet kunna hitta varandra?”. 

Skribenten skriver utifrån argument grundade i logiska resonemang och tar 

inte med känsloväckande resonemang. Wolodarskis text handlar om framtiden för 

alliansen och uttrycker oro inför dess framtida framgång, vilket tyder på ett politiskt 

ställningstagande. Trots tidigare nämnda politiska ställningstagande skriver 

skribenten också om Socialdemokraternas goda resultat efter Stefan Löfvens tillträde 

som partiledare, vilket bidrar till en bredare vy av detta politiska landskap han skriver 

om. 

Wolodarski uttrycker sin åsikt och lägger fram denna i en argumenterande 

text, men han inkluderar också läsaren när han ställer den tidigare nämnda retoriska 

frågan, som får läsaren engagerad i texten. Skribenten skriver främst om sina egna 

åsikter, dessa stödjs ibland med fakta (till exempel från Konjunkturinstitutet) men 

oftast utgår skribenten från att läsaren litar på vad han skriver som fakta, utan att 

hänvisa till specifika källor. 

 

7.3.7 - Sammanfattning Dagens Nyheter 

SPADER-elementen används flitigt av båda skribenterna, minst tre används i varje 
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text. I alla sex texter används logos, i en text kombineras logos och pathos. Tre av sex 

texter visar tydlig politisk färgning. Tre av sex texter visar inga motargument. I tre av 

sex texter är läsaren inte inkluderad. Båda skribenterna stödjer sina resonemang till 

störst del med logiska, faktabaserade argument. 

 

7.4 - Svenska Dagbladet 

 

7.4.1 - Per Gudmundson. ”Har S verkligen slutat ljuga?”. 

Texten handlar om hur socialdemokraternas kritik mot den nya höstbudgeten ser ut. 

Han menar att S i detta val, i likhet med valet 1994, inte kommer kunna leva upp till 

de radikala förslag de lägger fram i opposition. Han använder sig av ett exempel när 

han tar upp hur socialdemokraterna inte höll vad de lovade i valet 1994. Han 

använder dialog såtillvida att Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomsk-

politiska talesperson, citeras i texten. 

Den här texten bygger på logiska resonemang. Gudmundson ställer en fråga i 

början av texten och genom att analysera vad som hänt och sagts  steg för steg svarar 

han sedan på frågan i slutet. Det syns ett politiskt ställningstagande i texten som är i 

linje med tidningens politiska inriktning. Skribenten tar ställning mot 

socialdemokraterna i den här texten, medan han lyfter upp moderate finansminister 

Anders Borg. “Såvitt man kan veta vill partiet fortfarande höja arbetsgivaravgifterna, 

försämra rot- och rutavdragen, höja bidragsnivåerna och allmän bestraffa arbete, 

etcetera.” 

Han skriver om både vad socialdemokraterna och regeringen vill, samtidigt 

som han är förlöjligande när han lägger fram vad socialdemokraterna har sagt. Han 

ger alltså exempel från båda håll men är vinklad i sitt sätt att framföra dem. Han 

använder ett vi-tilltal men han behåller sin egen ställning som auktoritet. 

Gudmundson är tydlig med vad han tycker och att läsaren bör tycka likadant. 

Han för fram olika exempel på hur socialdemokraterna enligt honom visat att 

de inte går att lita på, för att stödja sin ståndpunkt. 

 

7.4.2 - Per Gudmundson. ”Sy om fallskärmen i regeringskansliet”. 

Svenska Dagbladet.  (publ. 2012-09-18) 

I denna text kritiserar skribenten det faktum att statssekreterarna får ersättning efter 

deras avgång trots att de har andra inkomster. 



 

34 | S i d a  

I rubriken och i bildtexten ser vi analogier födda ur avgångsvederlagets 

synonym “fallskärm”: “Sy om fallskärmen i regeringskansliet” och “Från 

regeringskansliet kan man flyga alltför långt med dagens fallskärmar.” Dialog finner 

vi i slutet av texten när före detta statssekreterare Leif Zetterberg citeras. Zetterberg 

tillsammans med kristdemokraten Dan Ericsson tas upp som exempel på före detta 

statssekreterare med stor fallskärm. 

Skribenten använder sig av logiska argument för att stärka sin tes, till exempel 

när han nämner att den moraliska aspekten bör tas hänsyn till av de som ska 

förstärka moralen hos folket. Han visar ingen tydlig politisk färgning i denna text. 

Skribenten försvarar sin egen poäng men visar också aspekter från andra sidan 

när han skriver: “Det är dock inte orimligt att avtalen skiljer sig åt mellan ministrar 

och deras statssekreterare. Medborgarna ska kunna utkräva ansvar av ministern, och 

denne ska vara beredd att gå på dagen. Någon långvarig fallskärm ska man inte 

förvänta sig om man vill bli politiker. Statssekreteraren är mer av en specialierad 

tjänsteman, om än nuförtiden politiskt tillsatt. Här kan avgångsvederlagen vara 

frikostigare.” Skribenten tilltalar inte läsaren, han låter läsaren vara osynlig. 

Argumentet Gudmundson för är att statssekreterare inte bör kunna ha full 

ersättning om denna samtidigt har annan inkomst i form av lön, detta stärker han 

genom att påpeka att politiskt tillsatta tjänstemän bör ta hänsyn till den moraliska 

aspekten eftersom att dessa är de som bör “inskärpa medborgarnas plikt att inte 

missbruka välfärdsapparaten.” 

 

7.4.3 - Per Gudmundson. ”Rädda arbetslinjen!”. 

I denna text kritiserar skribenten resultaten av Kulturarvslyftet som skulle hjälpa 

långtidssjukskrivna tillbaka på arbetsmarknaden. 

Skribenten använder sig av statistik i många delar av texten: “Fyra av tio går 

istället vidare till Nystartsjobb” “Utöver de 74000 funktionsnedsatta har ungefär 

12000 personer någon form av arbete med stöd, enligt Arbetsförmedlingen.” Vi ser 

också att Gudmundson använder sig av en retorisk fråga: “Vad är då nästa steg? En 

90-procentig subvention? 95 procent?” Det finns även dialog i texten, när Sven-Otto 

Littorin citeras. 

Gudmundson använder sig av logiska resonemang och argument, han håller 

sig till logos i denna text. Det finns en specifik del i texten som tyder på politisk 

färgning: “Detta är nu inte något unikt för borgerliga regeringar. Alliansen vann ju 
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ursprungligen makten på grund av att Socialdemokraterna inte lyckades i samma 

fråga.” 

Fokus ligger mest på vad som sagts ska göras och vad som faktiskt gjorts. 

Förvisso lyfter skribenten fram dessa insatser som bra för framtiden, men det är 

genomförandet av dem han kritiserar. Skribenten skriver till läsaren, han berättar 

hur det ligger till och hur han ser på det, men inkluderar inte läsaren i texten utan 

läsaren är utanför. 

Gudmundson använder sig främst av fakta och siffror för att stödja sina 

argument. När han kritiserar genomförandet av Kulturarvslyftet använder han 

siffrorna som stark grund för sin kritik: “Regeringens mål var sysselsättning till 1200 

personer i år och på sikt 4400. Men resultatet just nu är alltså 57.” 

 

7.4.4 - Maria Ludvigsson. ”Det egna prövandet är vad som leder framåt”. 

Svenska Dagbladet. (publ. 2012-09-30) 

Texten handlar om utbildning och bildning där skribenten lyfter fram argument som 

säger att människor bildar sig för sin egen skull och genom “det egna prövandet”.  

Det finns inte många exempel på SPADER-element i denna text. En analogi 

går att finna när Ludvigsson jämför enhetsskolan med en fårfålla: “Alla skulle puttas 

in i samma fålla, likställas och jämnas ut.”  

Skribenten använder knappt eget logos eller pathos i denna text. Istället för att 

försöka övertyga läsaren genom logiska eller känsloframkallande resonemang lägger 

hon istället fram andras åsikter, till störst del uttryckta av författarna Montaigne och 

Johan Norberg, eller baserade på dem. Ingen tydlig färgning hittas i denna text, 

framför allt för att den inte är politiskt inriktad. 

Någon motpart kan inte utrönas från denna artikel, Ludvigsson skriver utifrån 

sitt eget perspektiv och sina åsikter. Hon skriver till läsaren, men hon vidkänner att 

hon själv och läsaren ingår i samma krets när hon skriver “Vi har med oss gåvor från 

födseln...” och “Vi läser och bildar oss för vår egen utvecklings skull.” 

Ludvigsson bygger upp sina argument med hjälp av Montaigne och Norbergs 

åsikter, vilka hon delar. Detta gör att dessa åsikter verkar mer vitt accepterade och 

således lättare att acceptera för läsaren. 

 

7.4.5 - Maria Ludvigsson. ”Vinstfrågan är vår tids löntagarfondsstrid”. 

Svenska Dagbladet.  (publ. 2012-09-20) 
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I denna text kritiserar skribenten Malmös socialdemokrater som vill lägga vissa 

sektorer i samhället under “demokratisk kontroll”, och enligt skribenten på så sätt 

beröva medborgare av deras rätt att göra egna val. 

Dialog finner vi i textens början med ett citat från Andreas Schönström, 

Malmös kommunalråd för Socialdemokraterna: “Nu räcker det. Festen är slut. Dags 

för er att dra.”. I slutet av texten finner vi exempel: “Det handlar om allt från 

byggnationer, pedagogisk utveckling och sjukvårdsutrustning till 

specialistkunskaper.”. Även en retorisk fråga går att hitta i denna text: “Finns det 

någon som tror att de skulle vilja ha den gamla ordningen tillbaka?”. 

Ludvigsson blandar logos och pathos i denna text, delvis argumenterar hon 

logiskt till exempel med information om protester i Boden, men hon skriver också 

sådant som ska få läsaren att bli upprörd, till exempel: “En folkvald vet att välja rätt 

åt hela kollektiv, men en pensionär vet ej att välja rätt hemtjänst åt sig själv.” och 

“Makten har förskjutits från de styrande till dem som arbetar i och använder sig av 

välfärden. Finns det någon som tror att de skulle vilja ha den gamla ordningen 

tillbaka?”. Skribenten kritiserar tydligt Malmös socialdemokrater, vilket tyder på att 

hon är färgad av sin tidnings politiska inriktning. 

Ludvigsson riktar kritik mot socialdemokraternas uttalande, men låter inte 

dessa socialdemokrater möta kritiken, så motpartens argument kommer inte fram 

mer än i dess första uttalande. 

Hon skriver om läsaren, som om hon skriver för någon annan, i och med att 

hon exempelvis skriver såhär: “Allt medan väljarna, dem som vänstern ofta refererar 

till som vanligt folk...”, vilket tyder på att dessa väljare, alltså det vanliga folket: 

läsarna, inte är dem hon riktar texten till. Argumentet som drivs är att väljarna, 

medborgarna, inte kommer vilja ta del av det som Malmös socialdemokrater föreslår, 

detta stödjer skribenten bland annat med en jämförelse vid löntagarfondstriden och 

sina egna antaganden, som vi kan se i den tidigare nämna retoriska frågan. 

 

7.4.6 - Maria Ludvigsson. ”Spara pengarna och förenkla byggandet”. 

Svenska Dagbladet.  (publ. 2012-09-06) 

Den här texten handlar om hyresrätter och bostadsrätter, skribenten menar att 

hyresrätter är att föredra men att finansieringen av dem fortfarande är oklar. 

Ludvigsson har med dialog från seminariet med fastighetsägarna, hon ger 

exempel på saker som måste förändras för att företag ska vilja bygga hyresrätter. I 
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den här texten använder hon sig av logiska argument för att stödja sin poäng, hon 

använder sig inte av känslor alls. 

Hon talar om att hon hoppas på att regeringens förslag ska förenkla politiken, 

som enligt henne är den rätta vägen att gå. Hon låter både regeringens och 

fastighetsägarnas ståndpunkt komma fram i texten, hon beskriver hur hyresrätter är 

dyrare för de som äger lägenheterna men också hur regeringen inte kan låta 

marknaden härja fritt. 

Läsaren tilltalas inte direkt i texten, det finns heller inget som tyder på att det 

finns ett ”vi” någonstans. Skribenten för fram sina argument genom andra, det vill 

säga hon tar upp de uttalanden som är relevanta och kommenterar dem sedan, där 

hon tillägger sina egna åsikter. 

 

 

7.4.7 - Sammanfattning Svenska Dagbladet 

Per Gudmundson använder sig av fler SPADER-element än Maria Ludvigsson, dock 

har ingen av dem använt fler än tre per text. Båda skribenterna använder sig mest av 

logos. Fyra av sex  texter är tydligt politiskt färgade. I tre av sex fall låter skribenten 

motpartens argument komma fram. Fem av sex texter är exkluderande i sitt 

läsartilltal. Samtliga texter använder logiska argument som bas för sina resonemang. 
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8. Resultat och diskussion 

I den här delen presenterar vi det resultat vi sett i analysen tillsammans med en 

diskussion om detta resultat. 

 

Ideologin, ett samband 

I ett försök att sammanfatta likheterna mellan de båda kvällstidningarna och de båda 

morgontidningarna insåg vi att likheterna var för få för att någon sammanfattning 

skulle vara sammanhängande. Vi fann iställetlikheter mellan Expressen och Dagens 

Nyheter, där båda tidningar visar snarlik mängd politisk färgning (båda säger sig 

vara oberoende liberala), liknande mängd logos och pathos i sina texter och snarlik 

användning av SPADER-elementen.  

Samtliga texter i dessa tidningar baseras dessutom på logiska, faktabaserade 

argument, till skillnad från Aftonbladet som till störst del använde vedertagna 

sanningar som grundläggande argument i sina resonemang. Det intressanta i det här 

resultatet är att de likheter vi hittar inte är mellan tidningar inom samma genre, utan 

mellan två tidningar från samma koncern. De har sina fysiska redaktioner i samma 

byggnad. Frågan är om detta samband kan kopplas ihop med likheterna vi hittar i 

textmaterialet. En annan möjlig förklaring, och den vi anser är mest trolig, är att de 

har att samma politiska inriktning, och att det snarare är det som gör att de är så lika. 

 

Potentiell utveckling 

Vi uppmärksammade inledningsvis Lard Nords teorier om hur ledarsidornas 

utveckling skulle fortskrida, där han hade tre huvudinriktningar, den idéstyrda-, 

marknadsstyrda- och nyhetsstyrda opinionsjournalistiken.  

Efter att ha läst dessa 24 texter kan vi konstatera att den idéstyrda 

utvecklingen ter sig mest trolig - den politiska förankringen och den journalistiska 

självständigheten ökar, pressen ska spela en roll i den samhälleliga 

opinionsbildningen. Detta innebär inte en återgång till partipress eftersom de 

politiska åsikterna kommer från tidningen, redaktionerna är inte språkrör för ett visst 

parti. Hälften av alla texter hade en tydlig politisk tanke, men det var inte specifikt för 

vissa skribenter utan varierade - en skribent kunde skriva en text med ett politiskt 

motiv för att i nästa text inte nämna någonting som indikerar ett politiskt 

ställningstagande. 
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Avsvalnande intresse för politiska ledarsidor 

Hälften av texterna vi analyserat visade tidningens politiska inriktning, medan många 

av de som inte gjorde det inte heller hanterade politiska ämnen. Ledaren har 

historiskt sett varit ett forum för tidningen att uttrycka sina politiska åsikter, och idag 

behöver ledartexten inte handla om politik över huvud taget. Vi frågar oss vad som 

skiljer de icke-politiska ledartexterna från krönikor som kan skrivas om vad som 

helst.  

I och med att Nord konstaterade i sin avhandling från 2001 att läsarna inte 

tyckte att det var viktigt huruvida ledarskribenterna höll sig till någon politisk 

ideologi, är det intressant att spekulera kring var utvecklingen av ledarsidan är på 

väg. Trots ett avsvalnade intresse för politiska ideologier från publikens sida håller en 

stor del av våra ledartexter fast vid tidningens tidigare politiska inriktning, trots att 

de nu säger sig vara oberoende.  

Detta pekar på två möjliga riktningar för ledarsidan. Å ena sidan finns det inte 

längre ett krav på att ledartexter ska vara politiskt inriktade, men å andra sidan håller 

större delen av ledartexterna kvar vid tidningens politiska inriktning. 

 

Kritiserar personen, inte politiken 

Partipressen är inte lika död som den uttryckts vara, enligt våra undersökningar. De 

flesta tidningar må ha blivit oberoende, men på ledarsidan syns sällan åsikter som 

inte stämmer överens med tidningens politiska ställningstagande. Däremot 

observerade vi att det ofta förekommer personkritik snarare än politisk kritik, något 

vi anser är nytt för genren.  

Vi frågar oss om detta kan ha att göra med individualiseringen som sker i 

samhället. Personliga konflikter drar läsare, vare sig det är i nyhetsartiklar om 

politiska ledare som konfronterar varandra eller om det är ledarskribenter som 

kritiserar andra ledarskribenter. 

 

Partipolitiska uppdrag finns inte hos ledarskribenterna 

De enda av ledarskribenterna som tidigare arbetat med partipolitik är Aftonbladets 

Karin Pettersson och Anders Lindberg, vilket är intressant då Aftonbladet är den 

enda tidningen av de vi undersökt som är socialdemokratisk. Om detta beror på att 

det finns så pass få socialdemokatiska tidningar kvar i Sverige och de vill behålla den 

sortens journalistik kan vi inte utläsa i den här undersökningen.  
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Detta är dock en intressant utveckling från 1970-talet då, som vi nämnt 

tidigare, ledarskribenter satt med partipolitiska uppdrag ena dagen och en politiskt 

kritisk ledartext dagen efter. Om detta har någon inverkan på ledarsidan är dock 

tveksamt. Vi fann ingen korrelation mellan de som arbetat endast som journalister 

och de som också arbetat inom partipolitik i mängden texter som handlat om 

politiska företeelser. Faktum är att man såklart kan vara politiskt involverad utan att 

arbeta med partipolitik. 

 

Mindre utrymme - tydligare text 

Vi ser en koppling mellan hur tydliga skribenterna är med vad de tycker i en viss 

fråga och längden på ledartexten. I kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen är 

utrymmet inte lika generöst som i dagstidningarna. Dock har det visat sig tala till 

deras fördel ur argumentationssynpunkt - de tvingas vara tydliga med sina åsikter 

och läsaren har lätt att följa med i resonemangen som förs. I Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter är texterna längre, skribenterna har utrymme att ta in fler 

perspektiv och som man får läsa mellan raderna ibland för att förstå vad de 

egentligen tycker i en viss fråga. 

 

Överväldigande lite personlig erfarenhet 

I vår analys studerade vi vilka av Nordenssons SPADER-element som användes i 

skribenternas texter, och de som användes flitigast kom vi fram till var dialog och 

exempel. Detta finner vi inte särskilt förvånande, då vi finner att dessa generellt 

används ofta i argumantationer, både muntliga och skriftliga.  

Personlig erfarenhet användes allra minst, detta element förekom i endast 4 av 

24 texter, vilket är överraskande, i och med att ledarsidan är ett av de få utrymmen 

där journalisten tillåts kommentera med egna erfarenheter och åsikter. I de flesta 

texter vi läst och analyserat baserar skribenterna sina resonemang på logiska 

argument, vilket inte låter särskilt chockerande.  

Vi har funnit en del argument som snarare är baserade på känslomässiga 

åsikter, men de är överväldigande få. Vi tror att detta kan ha en koppling till att 

ledaren som opinionstext historiskt sett har varit politisk och därmed faktabaserad, 

till skillnad från till exempel krönikor på kultursidorna som haft lättare att luta mer 

mot pathos. 
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Talar sällan till läsaren 

När vi studerat läsartilltal har resultaten varierat. Svenska Dagbladet är den tidning 

där läsaren inkluderats minst, bara i en av sex texter närmare bestämt. Den högsta 

siffran hade Expressen, där läsaren inkluderas fyra av sex gånger. Resultaten för 

Aftonbladet och Dagens Nyheter var två respektive tre av sex texter. En möjlig 

förklaring är att Expressen tillhör genren kvällstidningar, där språket är enkelt och 

ofta talar direkt till läsaren. Samtidigt är det intressant att konkurrenten Aftonbladet 

som tillhör samma målgrupp inte inkluderade läsaren lika mycket i sina texter, 

faktiskt bara i hälften så många som Expressen gjorde. Återigen kan vi se likheter 

mellan Dagens Nyheter och Expressen. Detta samband går emot våra förväntningar, 

att kvällstidningarna både skulle uppvisa en hög grad av läsartilltal och fler 

personliga åsikter och erfarenheter. Bristen på aktivt läsartilltal tror vi kan ha en 

koppling till det faktum att skribenterna inte uttrycker särskilt mycket personliga 

åsikter i texterna. Vi spekulerar kring om detta har att göra med att skribenterna vill 

hålla ledarsidorna mer professionella (och politiska) än krönikorna som finns i andra 

delar av tidningen. 

 

 

 

9. Vidare forskning 

 

Vi skulle vilja se mer forskning kring ämnet opinionsjournalistik i allmänhet - hur ser 

utvecklingen ut, vad kommer att hända med genren i framtiden? Något intressant att 

titta på hade varit ledarskribenters egna tankar kring sitt yrke och dess framtid. 

Vi har i vårt avsnitt Resultat och diskussion tagit upp en oväntad mängd likheter 

mellan Expressen och Dagens Nyheter, två tidningar som tillhör olika genrer men 

som har samma ägare. Vi tror att det kan finnas intressanta anledningar till att dessa 

likheter finns, potentiellt ännu fler som vi inte har tagit upp i den här uppsatsen . 

Vi vill veta hur utvecklingen rent ideologiskt kommer att se ut på ledarsidan. Om 

redaktörerna bestämmer sig för att anpassa ledarsidorna utefter det faktum att 

läsarna inte bryr sig särskilt mycket om en ledartext är politisk eller inte. 

Ledarsidan har genom åren blivit ledarsidor - vad leder detta utökade utrymme till? 
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11. Bilaga 1 – Kvalitativ textanalys med frågeställningar - TEST 

 

5.1 – Aftonbladet 

Här följer texterna från kvällstidningen Aftonbladet skrivna av Karin Pettersson, 

politisk chefredaktör, och Anders Lindberg, ledarskribent:  

 

5.1.1 - Karin Pettersson. ”Affärsplan för Stefan Löfven” (publ. 2012-09-

25)  

Den här texten kommenterar ett debattinlägg av Socialdemokraternas partiledare 

Stefan Löfven, där han formulerade en ”affärsplan för Sverige”. Pettersson hävdar att 

politiken den presenterar är bra, men användandet av ordet ”affärsplan” är helt fel.  

Finns det några SPADER-element i texten? 

Pettersson använder sig av några element ur SPADER-modellen: retorisk fråga, 

analogi och exempel. Den retoriska frågan återfinns i ”Vad är nästa steg? Ett 

partiprogram som Powerpoint-presentation, ett valmanifest som flödesschema?” 

Hon använder sig av analogier där hon liknar Sverige vid ett företag, hon liknar 

Löfvens nya företagsapproach vid moderaternas namnbyte som inte förändrade 

någonting.  

Hon lägger fram exempel på vad som är bra i den socialdemokratiska politik som 

presenteras: ”Det talas om kraftiga investeringar i kunskap, forskning och 

infrastruktur. [...] Inga skarpa förslag, de kommer senare, men en stabil katalog med 

klassisk socialdemokratisk politik.” 

Hur är skribentens logos och pathos? 

Främst är det logos som presenteras i denna text, skribenten för fram logiska 

argument och stödjer dem med fakta. Men texten börjas och avslutas med liknelser 

som ska ge läsaren en viss känsla och bild av de hon pratar om, vilket snarare härrör 

till pathos; ”Det andas konsultmumbojumbo, Percy Nilegård och 80-tal. 

Gammelmoderater som tycker att Sverige ska drivas som ett aktiebolag, 

vattenkammade pojkspolingar i för stora kostymer.” 

Är skribenten tydligt färgad av sin tidnings politiska inriktning? 

Trots att skribentens text delvis kritiserar Socialdemokraternas sätt att föra fram sin 

politik så är det i slutet ändå Aftonbladets oberoende socialdemokratiska vinkel som 

syns. ”Det viktiga är att Socialdemokraterna inte kompromissar med det som är 
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viktigt på riktigt. Att de hatar arbetslösheten, ser jämlikhet som vägen till frihet och 

politik som det möjligas konst.” 

Låter skribenten motpartens argument komma fram? 

Pettersson börjar med att kritisera idén att ett land ska skötas som ett företag, men 

hon för också fram de argument som är positiva till idén; ”Och kanske. Kanske är det 

smart. Att presentera utbildningspolitik, bättre A-kassa och satsningar mot 

ungdomsarbetslösheten som nödvändiga investeringar, inte bara snälla reformer som 

vi kan kosta på oss om vi har råd.”  

Vad för läsartilltal har skribenten? 

Texten är mer ett tal för en läsare än en diskussion med en läsare. Hon presenterar 

argument: ”Visst finns det en risk med att beskriva politiken på detta sätt. [...] 

Samtidigt. Vad som är viktigt på riktigt är innehållet i politiken.”  

Hur stödjer skribenten sina argument? 

I texten citerar Karin Pettersson Nationalencyklopedins beskrivning av vad en 

affärsplan är, där hon får fram att det handlar om hur företag styrs, inte om hur 

Sverige styrs. ”Det signalerar att Sverige ska ses som ett företag, där vi är 

medarbetare, inte medborgare.” Denna jämförelse gör hon för att stödja sitt 

argument att politiker bör se människor som just människor och inte som anställda, 

som hon förklarar i nästa citat: ”Det gör det svårare att kritisera politiska 

motståndare som reducerar människor och medborgare till kunder och 

konsumenter.” 

 

 

 


